
Nowa Karczma, dnia .................................... 
........................................................... 
             /imię i nazwisko/ 

........................................................... 

........................................................... 
                       /adres/ 

........................................................... 
                       /tel./ 

       Wójt Gminy Nowa Karczma 
 
 

WNIOSEK 
O  WYDANIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY 

 
 
 Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zgłaszam wniosek o wydanie decyzji  
o warunkach zabudowy: 

1. Teren położony w miejscowości ..................................................................... obejmujący działkę 

oznaczoną geodezyjnym nr ...................................... . 

2. Planowana budowa ........................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................. 

      .............................................................................................................................................................. 

3. Charakterystyka inwestycji (wymiary, ilość kondygnacji, czy inwestycja będzie oddziaływać  

      na środowisko) ……………………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Planowane uzbrojenie terenu: 

 zaopatrzenie w wodę ................................................................................................................... 

 zrzut ścieków ............................................................................................................................... 

 zaopatrzenie w energię elektryczną ........................................................................................... 

5. Inne informacje dotyczące planowanej inwestycji ......................................................................... 

      .............................................................................................................................................................. 

      .............................................................................................................................................................. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c (Dz.U.2020.0.293 ze zm. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 
prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wydania decyzji o warunkach zabudowy 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 

       ................................................................ 
       /podpis/ 



Załączniki: 

1. Kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który 
ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również 
w skali 1 : 2000, zawierającą określenie granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków 
zabudowy. Zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego – przedmiotowa  mapa winna obejmować teren 
zawierający nie mniej niż trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m). 

2. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za  wydanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 598,00 zł  
- nie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela  
lub użytkownika wieczystego, którego wniosek dotyczy (oraz opłaty skarbowej za złożenie ewentualnego 
pełnomocnictwa – 17,00 zł). 

4. ............................................................................................................................................................................... 
 


